
❙ ❙ Över hela världen står man inför pro-
blem med en alltmer ökande antibiotika-
resistens. Barn med öroninflammationer
står för en betydande del av samhällets
antibiotikaförbrukning, varför man be-
höver söka nya vägar för att förebygga
öroninflammationer hos barn. Under de
senaste årtiondena har bevisen ökat för
att den normala bakteriefloran i svalget
spelar en viktig roll när det gäller krop-
pens försvar mot infektioner.

För att kunna studera interaktionen
mellan den normala bakteriefloran (re-
presenterad av alfastreptokocker, AHS)
och otitpatogener, samt interaktionen
mellan epitelceller och bakterier, samla-
des bakterier och epitelceller in från
öronfriska barn, barn med sekretorisk
otit och barn med recidiverande otiter. 

Resultaten visade att nasofarynx inte
kan betraktas som en homogen bakterio-
logisk enhet; det fanns betydande skill-
nader mellan örontrumpetens mynning
och adenoiden med avseende på före-
komsten av otitpatogener och även avse-
ende den hämmande förmågan hos al-
fastreptokockerna  gentemot otitpatoge-
nerna. Adherensen av alfastreptokock-
er till epitelceller samlade från öron-
trumpetens mynning var också bättre
jämfört med celler samlade från adenoi-
den. Barn med vätska bakom trumhin-

nan och barn med recidiverande otiter
hade alfastreptokocker med sämre för-
måga att hämma pneumokocker och H
influenzae jämfört med öronfriska barn.
Alfastreptokockernas hämmande för-
måga visade sig bero på deras produk-
tion av väteperoxid. 

Hypotetiskt skulle man kunna för-
hindra öroninflammationer hos de värst
drabbade barnen genom att spraya in al-
fastreptokocker med god hämmande
förmåga i näsan på dessa barn. 

En randomiserad, placebokontrolle-
rad och dubbelblind studie gjordes på ca
40 barn, där hälften fick spraya med
koksaltlösning i näsan varje dag i fyra
månader och den andra hälften fick
spraya med bakterielösningen. Det visa-
de sig dock att de barn som sprayades
med koksaltlösningen hade lika få öron-
inflammationer under de följande sex
månaderna som de barn som sprayade
med alfastreptokocklösningen. Däremot
såg man vissa tecken på minskande
öroninflammationer mot slutet av be-
handlingstiden i den aktiva gruppen,
varför det finns anledning att utveckla
metoden ytterligare.
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Avhandling

Samspelet mellan normal bakterieflora och otitpatogener

❙ ❙ Obstruktiv sömnapné definieras som
ett tillstånd med onormal dagtrötthet i
kombination med snarkning och ett visst
antal andningsuppehåll med påverkan
på blodets syremättnad (AI = apnéin-
dex = antal apnéer längre än 10 sekun-
der/timmes sömn med minst 4 procents
nedgång i syremättnaden). Tillståndet
anses orsaka hjärt–kärlsjukdom och vara
en orsak till för tidig död. Patogenesen
till tröttheten är inte helt känd, men man
har förklarat den som orsakad av and-
ningsuppehållen och de därav orsakade
»arousals« (mikrouppvaknanden). Be-
handling med CPAP (Continous Posi-
tive Airway Pressure) tar bort apnéerna,
snarkningen och minskar tröttheten samt
har en positiv effekt på blodtrycket.

En mindre andel av patienter med
snarkning och registrerade andningsup-
pehåll  under sömn tycks emellertid  inte
bli trötta/sömniga. Vad händer med des-
sa om man behandlar dem med CPAP?

Blir de ännu piggare, mer koncentrerade
och får lägre blodtryck? 

En spansk multicenterstudie har be-
svarat dessa frågor negativt, dvs man
fann inga skillnader i livskvalitet, söm-
nighet eller koncentrationsförmåga mel-
lan en grupp icke trötta sömnapnoiker
som behandlats i sex veckor med CPAP
och en lika stor grupp som behandlats
med »sham CPAP«, dvs en apparat där
man  inte lagt på något lufttryck. Patien-
terna var inte medvetna om syftet med
denna del av studien, och bedömarna av
de psykologiska testen visste inte vilken
behandling varje patient hade fått.

Undersökningen är visserligen gans-
ka liten, totalt 55 patienter, men synner-
ligen väl genomförd. Patienterna hade
samtliga AI >30 och på Epworth söm-
nighetsskala <10. Samtliga hade nor-
malt blodtryck.

Man kan kommentera att sex veckor
är en kort behandlingsperiod, där obeha-

get av att vara bunden till en apparat i
viss mån kan balansera små positiva ef-
fekter i en livskvalitetsbedömning, och
att effekten på hypertoni borde slå ige-
nom mer än på ett normalt blodtyck. För-
fattarnas slutsats kan dock understrykas:
I ett samhälle med allt fler personer som
lider av obstruktiv sömnapné bör graden
av sömnighet i kombination med apné-
index vara avgörande för behandlingen.
Vi skall behandla patienter och inte
»kurvor«!
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CPAP vid sömnapné. Vem skall behandlas?

Barn med öroninflammationer står för en
stor del av samhällets antibiotikaförbruk-
ning, varför man behöver söka nya vägar
för att förebygga öroninflammationer hos
barn.
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